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 ?  או הייטקיסטית ,חקלאות שמרנית

 עמי קול  

  אפילו .  הקפיאה על השמרים   היא , אבן הנגף העיקרית של חלק מהאנושות 

מספר   ,שאם הם יחזרו על אותו רעיון יודעים תאגידים גדולים וחברות הייטק, 

חדש כל הזמן. כל  התרב של פעמים, התוצאות תרדנה לטמיון. לכן הם חייבים ל

את  על כך , מועד בסופו של יום לתת ששישקוט על שמריו ולא יתחד  ,י גוף יצרנ

 הדין.

עתירת מהלכים, אנרגיה )פליטת פחמן(  היא  בגידולי שדה, והחקלאות בישראל, 

כולל קלטורי  ) אנו עוברים על השטח, , הגידול הקיצי אסיףוידיים עובדות. לאחר  

 פעמים:  8-כ ( חורף

(  7-8  ,רג ע( מ 6 , ( החלקה5 , דיסוק הרגבים( 4 , ה( חריש3 , ( משתות 2 ,( כיסוח 1

 לה. י( מעג9 , לטורי חורף נגד עשביםיק

נגד עשבים  ומרססים בריסוס מחופה  פעמיים בהמשך אנו זורעים, מקלטרים 

 לאחר הזריעה.  ,5-מעברים על השטח לפני הזריעה וכ 9 ך נמנהנגד עשבים. כ 

 פחות. ש גם כאלה  יש  אך , אני מאמין שיש המַבצעים יותר מהלכים

  ו א מבנההממטרים וכמּותם, סוג האקלים, משטר משפיעים נוספים הם ה 

יכתיבו את השינויים    ,ועוד   הגודל השטחים. כל אלו הקרקע של  רכבהה

יכתיבו לנו מהם השינויים שעלינו   , המתבקשים לפריצת הדרך. האקלים והקרקע 

 על מנת להרוויח יותר.   , לעשות

הפעולות הנעשות בשטחי העיבוד החקלאי  לאחר שציַינו, פחות או יותר, את 

להסביר   ,)מלבד האסיפים, הקטיפים והריסוסים למיניהם(, אנסה כמיטב יכולתי

נתחיל מהקל אל   ,ברשותכם  .להכנסות נוספות תרום כיצד לשנות את המצב ול

 ם.  הכבד ובשלבי

 עיבודים וכלים   -ראשוןשלב 

 ס"מ בין השורות.  80 -ו מרווח אופניםבס"מ  160( מעבר לשורות צרות,  1

 מ' )רובם(.  8( כלים ברוחב עיבוד של 2



 השמדת עשבים(. ל)אין לעבד את העקבות, מלבד ות ( עקבות קבוע3

  300 בעל פראפלאו, טרקטור  , מחליק  ,שטח למיניהם   דיסקוסי ,מחרשה ה( 4

יהיו   כל אלהקיץ )מלבד רגלי עוז(. ל 2 -ו חורף ל  2מהן   ,  ות קלטר ארבע , כ"ס

 אפריקה. ללארצות ערב או  אותם למכור  ר אפשומיותרים 

סכינים נגדיים )שניתן   4עם   , נרכוש מכסחת איטלקית פאלק , באותו שלב 

יהפוך במהירות  . כך הוא המכוסחלהסירם(, על מנת לקצץ דק את החומר 

 שיַטֵייב את הקרקע בתנאי האקלים בישראל.  ,לחומר אורגני 

שיעבד את הערוגות  , דיסקים  שתי שורות  בעל , כלי נוסף הוא דיסקוס ייעודי

 בעל רגל נפרדת.   יהיהכל דיסק . בלבד 

מקביליות אוניברסאלית )בתהליך רישום פטנט   לטרתהוא ק ,הכלי השלישי 

  ,מקביליות  11 ת בעל היא תהיה ערוגות,  חמשעבור   .עולמי( לקילטורי חורף וקיץ

עם שני    רגלי עוז  יש)  .ס"מ  25-של כ רוחב  בעלות  ,עם רגלי עוז וכפות אווז 

 . ( כפות אווז גדולות חיבור ל , חורים 

בשותפות של מספר   שיכול להיות ,שיפלח את הערוגות בלבד  , מיני ַמשֵתת

, או אם נעשה נזק  שנים  5-7רק פעם ב   ְמַגדלים, מפני יש לעבור על הערוגות

-תעלינה את היבולים ב , לערוגות בתקופת הגידול. יש לצפות ששורות צרות

  ותיפחי את הקרקע,  מוישק  ,פחות שחיקה ו כלי עיבוד   עםפחות מגע   . 10%

רבים    .בבקטריותו אורגניזמים -של הקרקע וכן במיקרו םפגיעה במבנה התלכידי

 . יבוליםאת ההורסים את מבנה הקרקע ומפחיתים  , טוענים שעיבודים מרובים

היתרונות של  לעלייה ברווחים.  שיגרוםמינימום עיבוד,  :במשפט אחד כל אלה,  

חיסכון באנרגיה, שימור הרטיבות, השמדת  הם  ,המקביליות רהאחת עש 

הוא שכל   , עבודה והעיקרון המנחהההספק הגדלת  עשבים טובה יותר, 

 עם שני גלגלי עומק.  ,מקבילית נעה במישור אחד 

 חורפיים  ית )חיפוי( גידולי תכס –שלב שני  

גשם  מ"מ   400-פחות מואדמה קלה שתי אופציות: לאזורים עם לזאת יש  

מ"מ. התכסית הצמחית   550מעל ש גשמים ממוצע ואדמה כבדה לבעלי ובשנה, 

  שמרכיביה הם: שיפון, שעורה, חיטה, בקיה ולעתים מוסיפים אפונה או כרוב.  



לבחון את  צריך  כן במגוון הקרקעות, ולאורכה של ישראל   ,השֹונּות באקלים בגלל 

.  הבאלגידול  פילו התאמת הזנים לכל אזור ואאת עיתוי הזריעה המיטבי ו 

קליטה טובה של הגשמים,  ל תורמת , חיפוי הצמחי בחורףשל ההכיסוי צפיפות 

חומר    0.5%-עשרת הקרקע בחומר אורגני )מצבנו כיום כהלמופחת,  לאידוי

הפחתה של  ל ,חומר אורגני(  3-5%  -ללהגיע  היא  המטרהכאשר  אורגני בקרקע, 

גם  ו  של הקרקע  םידישמירה על מבנה התלכלעשבים רעים,   מצמיחת 80%

אורגניזמים ובחיידקים מועילים )שלושת היתרונות  -העשרת הקרקע במיקרול

חיסכון בדשנים  צפויים:   ל אלהכבנוסף ל  האחרונים תומכים בעיבוד המופחת(. 

(NPK) ,קשירת פחמן מהאוויר  ועמידת מים  מניעת, מניעת סחף של קרקע

תי לכדור הארץ(. באזורים  לקרקע )מיותר לציין יתרון זה, שהוא כה משמעו

ניתן להצניע את החומר הצמחי כשלושה שבועות   ,עוטי גשמים ואדמה קלהימ

  יש לאזורים גשומים עם אדמה כבדה,  לעומת זאת,    .אביבב  הזריעהלפני 

רצוי לבדוק   , אביב. בשתי האופציותבה הזריעמיל את הכיסוי הצמחי לפני להק

 באביב.  הוהשתיל  ההזריעאת   יםמשפר  ,או הקמלה  ,אם כיסוח מוקדם

ס"מ   80 מרווח של וב ס"מ   30של עומק הטמנת הטפטוף ב –שלב שלישי 

 . כל שורה לתחת מ

יוזרק לו חומר דוחה בעלי    ,דופן, שבזמן ייצורו -יהיה עב  , צינור הטפטוף שיוטמן 

 חיים. 

צינורות   גלילי   .שנה )ומי יודע, אולי יותר(  10-15היתרונות: אורך חיים של 

חיסכון במים   יהיה.  מיותרים   יהיו  , מתקן לגלילת טפטוףהפורס והטפטוף, ה

עד  נקפיד שהמים לא יעלו  ,וירידה בכמות העשבים, מהסיבה שלאחר ההנבטה

ס"מ מתחת לפני הקרקע. יתכן שמי ביוב בניקוי שני   7-אלא יגיעו עד כ ,למעלה

מעל הקרקע ויוכלו לחסוך את  הם יתאימו לגידולים שפירותיהם  , ושלישי

 הכלרה. ה

 רחפן בעל מצלמה ותוכנה עם בינה מלאכותית  –שלב רביעי 

-המיקרוואורגני  החומר ל מזיקים, ל, הצמח יספקו תשובות למצב אלה

סתימה בצינור הטפטוף הטמון,    , פריצה או ל . הדשןמצב לבקרקע ואורגניזמים 



כל זאת ע"י יצירת מפות שיוזנו    .פתיחה וסגירה של המים בצורה אוטומטית ל

או יתקן את הראוי לתיקון. כבר היום יש    ,ישלים את החסר אשר  למחשב

אינדיקציה על מצב   יםאשר נותנ , מכשירים וברפואה מצלמות מתוחכמות 

האבחון של הפציינט  גם נוסף   ,בשנים האחרונות  . החלקים הפנימיים בגופנו

, אנו למדים שהשיטה כבר קיימת.  לפיכך. ה ע"י רופא שיושב במרפא ,בביתו

 לאמץ אותה לחקלאות.  נשאר רק

 האקלים   -שלב חמישי

, הרוחות  במיקום ו הממטרים בכמות  : האקליםהבנה מלאה של כל מרכיבי   

עוד   נהלהערכתי תיקח .עתידנית  זו ידיעהוכיוונן, הקרינה, העננות, ההוריקנים, 

 שנה, עד שהאנושות תשלוט על האקלים בכללותו.  200-300

 סיכום 

עבוד  יוכל ל מהקל אל הכבד, כך שכל מגדל  מוגשיםהמוצעים כאן, השלבים 

בבחינה אפילו  אפשרויות הקיימות במשקו. בבקצב שלו, בנתונים המקומיים ו

אלף דונם  שטח של  ל ,תעמוד על מיליון שקל  ,שטחית, תוספת ההכנסה הנקייה

 שנים.  5-כ ייקח ,והחזר כל ההוצאות 

שכדור הארץ יקר   , ובעצם כל אחד מאתנו  קשור לחקלאותש נ.ב. : כל חקלאי ומי 

לו ואיכות הסביבה חשובה לו, חייב לצפות בסרט "נשק את האדמה" )קשר ישיר  
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